
ΘΕΜΑ: Υποβολή προτάσεων για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης (Τ.Ε.) σε σχολικές μονάδες 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.   

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 6, 8 και 34 του ν.3699/2008( Α΄/199)σε συνδυασμό με τις 

διατάξεις του άρθρου 11 του ν.1966/1991(Α΄/147) και την παρ.2 του άρθρου 7 και του άρθρου 17 του 

ν.4547/2018(Α΄102) καθώς και την Φ.351.1/53/206591/Ε3 (ΦΕΚ 540/Β΄/15-12-2018), το Υπουργείο Παιδείας, 

Έρευνας και Θρησκευμάτων προκειμένου να προβεί σε ιδρύσεις και καταργήσεις Τμημάτων  Ένταξης με στόχο 

την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών μαθητών της Α/θμιας και της Β/θμιας  Εκπαίδευσης,  προσκαλεί τους 

Περιφερειακούς Διευθυντές Εκπαίδευσης  σε συνεργασία με τους Διευθυντές Εκπαίδευσης, να συντάξουν και να 

απευθύνουν προτάσεις – εισηγήσεις  για την ίδρυση και κατάργηση Τμημάτων Ένταξης σε σχολικές μονάδες 

Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης.  

 

Για την πρόταση για ίδρυση και κατάργηση Τμήματος  Ένταξης σε σχολική μονάδα,  πρέπει να ληφθούν 

υπόψη: 

α. Η πλήρης αξιοποίηση των ήδη ιδρυμένων τμημάτων ένταξης που λειτουργούν σε σχολικές μονάδες 

συστεγαζόμενες ή πλησίον της προτεινόμενης  για ίδρυση νέου τμήματος ένταξης, 

β. Ο αριθμός των μαθητών με διαγνωσμένες ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τους οποίους έχει προταθεί  

υποστήριξη από τμήμα ένταξης  από το οικείο Κ.Ε.Σ.Υ. ή από εγκεκριμένο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο. 

 

Η διαδικασία υποβολής   αιτημάτων για ίδρυση Τμημάτων Ένταξης υλοποιείται ως εξής :  

Α. Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού εξασφαλίσουν:   

α) από τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, βεβαίωση για: α) τον αριθμό των μαθητών που 

διαθέτουν γνωμάτευση και εισήγηση για στήριξη από Τμήμα Ένταξης από Κ.Ε.Σ.Υ., β) τον αριθμό των μαθητών 

που διαθέτουν γνωμάτευση και εισήγηση για στήριξη από Τμήμα Ένταξης από εγκεκριμένο ιατροπαιδαγωγικό 

κέντρο και γ) την ύπαρξη κατάλληλου χώρου για τη λειτουργία του Τμήματος Ένταξης, και  

 β) την πρόταση των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 34 του ν. 3699/2008, για 

τον αριθμό των μαθητών οι οποίοι χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης από Τμήμα Ένταξης σύμφωνα με τις 

εκδοθείσες εκθέσεις αξιολόγησης-γνωματεύσεις, ανά προτεινόμενη σχολική μονάδα,  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ,  
ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

----- 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Β’ 
----- 

        Ταχ. Δ/νση: Α.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 37 
        Τ.Κ. – Πόλη:151 80  Μαρούσι  
        Iστοσελίδα:http://www.minedu.gov.gr 
        email:deae2@minedu.gov.gr 
        Πληροφορίες: 210 3442933, 210 3442197, 210 3442198, 
                                  210 3443397 
        FAX:210 3442193    
                                                                         

                     Βαθμός Ασφαλείας: 
                        Nα διατηρηθεί μέχρι: 

       
 
 
                       Mαρούσι,   07-03-2019 

                          Αρ.Πρωτ.    36380 /Δ3 

                         Βαθμός Προτερ.:  

  
  ΠΡΟΣ:  1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ Δ/ΝΣΕΙΣ  ΕΚΠ/ΣΗΣ 
   2. Δ/ΝΣΕΙΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ 
   3. Δήμους της χώρας (μέσω των Δ/νσεων  Εκπ/σης)   
 
Κοιν: Γενική Διεύθυνση Ψηφιακών Συστημάτων          
           Υποδομών και Εξετάσεων 
Διεύθυνση Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας & Καινοτομίας 
Τμήμα Α΄-Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 

 



 συντάσσουν πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση – εισήγηση μέχρι 28-03-2019 η οποία θα καταχωριστεί στο 

Πληροφοριακό Σύστημα Myschool προσδιορίζοντας : α) την ονομασία της σχολικής μονάδας στην οποία 

προτείνεται η ίδρυση του Τμήματος Ένταξης,  β) τον αριθμό των μαθητών για το προτεινόμενο για ίδρυση 

Τ.Ε. και γ) την δυνατότητα στέγασης αυτού,  

 Στη συνέχεια αποστέλλουν άμεσα εγγράφως προς τους Δήμους την πρότασή τους (όπως αυτή 

καταχωρίστηκε στο Myschool) συμπεριλαμβάνοντας όλα τα παραπάνω προκειμένου να ζητήσουν την 

γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.3966/2011 (Α΄118). To σχετικό 

έγγραφο κοινοποιείται στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης -Τμήμα Β, του ΥΠ.Π.Ε.Θ., στην 

ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr 

 Αφού συγκεντρώσουν τις γνωμοδοτήσεις των Δημοτικών Συμβουλίων και εκδοθούν και οι βεβαιώσεις: α) 

ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές και β) δέσμευσης οικονομικών 

πιστώσεων από τις οικονομικές υπηρεσίες των οικείων Δήμων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4270/2014 

(Α΄/143) και του άρθρου 2 του Π.Δ.80/2016 (Α΄/145), θα τις καταχωρίσουν  στην εφαρμογή του 

Πληροφοριακού Συστήματος Myschool  και θα τις διαβιβάσουν στις Περιφερειακές Διευθύνσεις 

Εκπαίδευσης  μέχρι 02-05-2019 και στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης -Τμήμα Β, του 

ΥΠ.Π.Ε.Θ. στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr .  

 

Επισήμανση:  

Οι Βεβαιώσεις ανάληψης δαπάνης για τα λειτουργικά έξοδα των προτεινομένων προς ίδρυση Τμημάτων Ένταξης 

θα πρέπει να εκδοθούν από την αρμόδια κατά περίπτωση Ενιαία Σχολική Επιτροπή Α/θμιας ή Β/θμιας  Εκπ/σης. 

Στη βεβαίωση θα αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό από 01-09-2019 έως και 31-12-2019 και το απαιτούμενο 

(κατά προσέγγιση) ετήσιο ποσό για κάθε επόμενο έτος, καθώς και ότι υπάρχει δέσμευση των απαραίτητων 

πιστώσεων.  

Οι Βεβαιώσεις δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για τα λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων προς ίδρυση 

σχολείων θα πρέπει να εκδοθούν από την Οικονομική Υπηρεσία του αρμόδιου Δήμου.  

Για τις Βεβαιώσεις επισυνάπτονται υποδείγματα.  

 

Η υποβολή αιτημάτων για κατάργηση Τμημάτων Ένταξης  υλοποιείται ως εξής :  

Οι Διευθυντές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αφού εξασφαλίσουν:   

α) Βεβαίωση από τους Δ/ντες των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους που διαθέτουν ιδρυμένο Τμήμα 

Ένταξης, ότι ο υφιστάμενος αριθμός μαθητών (περιγράφεται) που διαθέτουν γνωμάτευση και εισήγηση για 

στήριξη από Τμήμα ένταξης από ΚΕΣΥ δεν δικαιολογεί την λειτουργία Τμήματος Ένταξης και  

 β) την πρόταση των οικείων Κ.Ε.Σ.Υ., σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.4 του άρθρου 34 του ν. 3699/, ότι ο 

αριθμός των μαθητών οι οποίοι χρήζουν εκπαιδευτικής υποστήριξης από Τμήμα Ένταξης σύμφωνα με τις 

εκδοθείσες εκθέσεις αξιολόγησης-γνωματεύσεις είτε δεν επαρκεί για την λειτουργία του Τμήματος ένταξης  είτε 

δεν υπάρχουν καθόλου σχετικές εισηγήσεις  και  προτείνεται η κατάργηση του,   

 συντάσσουν πλήρως τεκμηριωμένη πρόταση – εισήγηση η οποία θα καταχωριστεί στο Πληροφοριακό 

Σύστημα Myschool μέχρι 28-03-2019, προσδιορίζοντας την ακριβή ονομασία του προτεινόμενου προς 

κατάργηση Τμήματος Ένταξης την οποία γνωστοποιούν εγγράφως προς τους Δήμους (όπως αυτή 

καταχωρίστηκε στο Myschool ) συμπεριλαμβάνοντας όλα τα παραπάνω προκειμένου να ζητήσουν την 

γνωμοδότηση των Δημοτικών Συμβουλίων, σύμφωνα με το άρθρο 59 του ν.3966/2011(Α΄118). To σχετικό 

έγγραφο κοινοποιείται στην υπηρεσία μας και αφού στη συνέχεια εκδοθεί  η  Γνωμοδότηση του 

Δημοτικού Συμβουλίου, αποστέλλεται αφενός στη Διεύθυνση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης- Τμήμα Β, 

του ΥΠ.Π.Ε.Θ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: deae2@minedu.gov.gr. και αφετέρου στις Περιφερειακές 

Διευθύνσεις Εκπαίδευσης μέχρι 02-05-2019. 
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Β. Οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης, πρέπει μέχρι 10-5-2019 να υποβάλλουν την εισήγησή τους στην 

αντίστοιχη ειδική φόρμα εισηγήσεων του Myschool , αφού μελετήσουν και επεξεργαστούν τις προτάσεις των 

Διευθύνσεων περιοχής ευθύνης τους. 

Διευκρινίζεται ότι οι προτάσεις στο Myschool υποβάλλονται από τον Διευθυντή Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης. 

Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης εισηγείται θετικά ή αρνητικά επ΄ αυτών.  

Εάν ο Περιφερειακός Διευθυντής Εκπαίδευσης επιθυμεί να εισηγηθεί μεταβολή, η οποία δεν έχει προταθεί από 

τον Διευθυντή Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης, πρέπει: 

 Να ζητήσει από τον Διευθυντή Α/θμιας ή Β/θμιας Εκπαίδευσης να υποβάλει τη σχετική πρόταση και να 

σημειώσει στο αντίστοιχο πεδίο την εισήγησή του (θετική ή αρνητική). 

 Στη συνέχεια ο Περιφερειακός Διευθυντής μπορεί να προχωρήσει στην ηλεκτρονική καταχώριση της 

εισήγησής του.  

  

Όλες οι προτάσεις πρέπει να είναι αναλυτικές, συγκεκριμένες και πλήρως αιτιολογημένες. 

 

  

 

 

 

                          Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ 

ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 

 

 

           ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ 

 

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΔΥΟ(2) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εγκυκλίου. 

1. Υπόδειγμα Βεβαίωσης Ανάληψης δαπάνης λειτουργικών εξόδων των προτεινόμενων προς ίδρυση 

Τμημάτων Ένταξης  

2. Υπόδειγμα Βεβαίωσης δέσμευσης οικονομικών πιστώσεων για λειτουργικά έξοδα των προτεινόμενων προς 

ίδρυση Τμημάτων Ένταξης 

 

                                                                                
                                                                                                         
                                                                                                              

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η Προϊσταμένη του Τμήματος Β’ 

της Δ/νσης Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 
του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων 

Φανή Λυμπεροπούλου 

                                                                                               
 

 

   



ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ 
ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ……………………….               (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
ΔΗΜΟΣ ……………………….               (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ …./ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ  

Βεβαιώνεται ότι οι λειτουργικές δαπάνες για την περίοδο 01-09-2019 έως 31-12-2019 του προτεινόμενου 

προς ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο ……………………Δημ. Σχολείο / Νηπιαγωγείο/Γυμνάσιο /Λύκειο στο Δήμο 

………………………….. ανέρχονται στο ποσό των ………………. ευρώ. 

Σχετικά με τα ανωτέρω προβλέπεται ότι το ποσό της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται κατά προσέγγιση στο 

ύψος των …………………. ευρώ. 

Οι λειτουργικές δαπάνες του ως άνω Τμήματος Ένταξης θα καλύπτονται από την επιχορήγηση που θα 

λαμβάνει ο Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

Δήμου ……………………  από τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Π/θμιας και Δ/θμιας 

Εκπαίδευσης και εγγράφεται στον προϋπολογισμό έτους 2019 στον κωδικό εξόδων …………… 

                                                                                                                            

                                                                                                                              O ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 

 

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΞΟΔΑ ΤΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣ ΙΔΡΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ……………………….               (ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ) 
ΔΗΜΟΣ ……………………….               (ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ) 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 

Βεβαιώνεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του Π.Δ. 113/2010  (Α΄ 194), ότι οι 

λειτουργικές δαπάνες του προτεινόμενου προς ίδρυση Τμήματος Ένταξης στο ……………………Δημ. Σχολείο / 

Νηπιαγωγείο/Γυμνάσιο/Λύκειο  στο Δήμο ………………………….. θα επιβαρύνουν το Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 

Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου ……………………  

Οι λειτουργικές δαπάνες θα καλύπτονται από την επιχορήγηση που θα λαμβάνει η Σχολική Επιτροπή  από 

τους ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών Α/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης, εγγράφεται στον 

προϋπολογισμό έτους ……….. στον ΑΛΕ…………… και θα γίνει έγκριση διάθεσης πίστωσης στο σύνολο του 

προϋπολογιζόμενου ποσού στον αντίστοιχο Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου. 

                                                                                                                            Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

 

 (ΥΠΟΓΡΑΦΗ / ΣΦΡΑΓΙΔΑ) 
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